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গণজাতী বাংলােদশ সরকার
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িবভাগীয় অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Divisional Office)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

অ সােকল কক ১০ রাতন ডাকঘর িনম াণ/ সংার/ মরামত ব ক আিনক িবধা সংেযাজন করা হেয়েছ। ািক পয ােয়
ইেলকিনক মািন অড ার সািভ েসর মােম রড িেস ও ওয়া িভশ এর মােম ভাতা িবতরেণর কাজ চলমান আেছ। ইেলকিনক মািন
অড ার সািভ স ইএমএস সবার সসারেণর উোগ হণ করা হেয়েছ। কািভড-১৯ এর পিরেিেত জনগণেক জরী ডাকেসবা পৗেছ
দয়ার লে ামান ডাকঘর (মা্বাইল ভােন ডাকেসবা দান) কায ম গিতশীল করা হেয়েছ। ডাক পের াক অা স সবা চা
করার উেে ডেমিক মইল মিনটিরং িসেম চা করা হেয়েছ। এছাড়া ই-কােবর সােথ িডিজটাল কমাস  থ চা করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

ডাক িবভােগ কম রত িবল জনশিেক িডিজটাল ির উপেযাগী কের জনশিেত পার। ি িনয়ত পিরবতনশীল িবধায় নন
ি তহণ ও ডাক সবা যথাসমেয় এর েয়াগ িনিতকরণ। আইিস িভিক িনিবড় িশণ ও তদারিক েয়াজন ; অথচ েয়াজনীয়
মানবসদ ও আ্ইিস ানস দ জনবেলর তা িবমান।

ভিবৎ পিরকনা:

২০২৬ সােলর মে ি িনভর মইল েসিসং ও ই-কমাস  হার িনম াণ। রাতন ডাকঘর সেহর সংার এবং ইএমএস সবার
সসারণ। কম কতা/ কম চািরেদর আইিস িশেণর আেয়াজন। মইল পিরবহেনর জ পয া পিরমাণ মইল গািড় আহরণ।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

২০২২-২৩ অথ বছের ই-কমাস  সবা দানকারী পা অিফেসর সংা িকরণ।
২০২২-২৩ অথ বছের জরাজীণ  ডাকঘর িনম াণ / সংার/ মরামত ব ক আিনক িবধা সংেযাজেনর লমাা ি।
২০২২-২৩ অথ বছের ারােড এেস পা (িজইিপ) সবা ামীণ/শাখা ডাকঘর পয  সসারেণর লমাা
২০২২-২৩ অথ বছের অভরীণ ারক ডাক েকেটর দ শনী ও িবতরেনর উেে
২০২২-২৩ অথ বছের মানব সেদর দতা উয়েনর উেে সমসামিয়ক িবষেয়র উপর কমপে ৪ িশণ আেয়াজন।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

পামাার জনােরল, ব াল সােকল, চাম।

এবং

মহাপিরচালক,  বাংলােদশ  ডাক  িবভাগ-এর  মে  ২০২২  সােলর  .................  মােসর  .................
তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
িবভাগীয় অিফেসর পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

সায়ী, সব জনীন এবং িনভ রেযা ডাক সবা পৗেছ দয়া।

১.২ অিভল (Mission)
ািতািনক উয়ন ও আিনক ি অিভেযাজেনর মােম সায়ী, মানস ও ততম সমেয় ািক জনেগাির দারেগাড়ায়
আজািতক মােনর ডাক সবা িনিতকরণ।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ িবভাগীয় অিফেসর কম সাদেনর 

১. ডাক সবার আিনকায়ন।
২. আইিসিভিক ডাক সবা সসারণ।
৩. মানব সেদর দতা উয়ন।
৪. সবা বখীকরণ।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. ডাক সবার পিরিধ সসারণ।
২. িডিজটাল ডাক সবার সসারণ।
৩. সমসামিয়ক িবষেয়র উপর িশণ।
৪. িজইিপ সবা সসারণ।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০২০-২১

ত অজন*
২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

রাজ আয় ি রাজ আয় কা টাকা ৪.৯ কা ১১.০৮ কা ১৬ কা ১৬.৫০ কা ১৭ কা
িপএমিজ অিফস, ব াল এবং সােকলাধীন
সকল ইউিনট

ইউিনট হেত া ত

আদান-দানত ডাক ের সংা
ি

ডাক ের সংা ি সংা ৮৫ ল ৮৭ ল ৯০ ল ৯২ ল ৯৪ ল সােকলাধীন ইউিনটসহ সােকলাধীন ইউিনটসহ

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] ডাক সবার
আিনকায়ন।

২০
[১.১] ডাক সবার
পিরিধ সাসারণ।

[১.১.১] বা
মইেলর াহক
িতান সংা
ি।

সমি সংা ১০ ৩ ৪ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ১

[১.১.২] রাতন
ডাকঘর িনম াণ ও
সসারণব ক
আিনক িবধা
সংেযাজন।

সমি সংা ৫ ১০ ১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১১ ১২

[১.১.৩] িজইিপ
সবা ামীণ ডাকঘর
পয  সসারণ।

সমি সংা ৫ ০ ০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৫২০ ৫৫০

[২]
আইিসিভিক
ডাক সবা
সসারণ।

২০

[২.১] িডিজটাল
সবার সসারণ।

[২.১.১] ই-কমাস 
সবা দানকারী
পাঅিফেসর
সংা ি।

সমি সংা ৫ ১৫ ১৩ ১২ ১১ ৯ ১৮ ২০

[২.১.২] পস
মিশেনর মােম
িকং সংা ি।

সমি সংা ৫ ০ ০ ১৬৮০০০০ ১৫১২০০০ ১৩৪৪০০০ ১১৭৬০০০ ১০০৮০০০ ১৭৫০০০০ ১৮০০০০০

[২.১.৩]
আইিপএস.পা- এ
শতভাগ ডাটা এি
িনিতকরণ।

সমি
শতকরা
হার

৫ ৪০ ৫০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.২] াহকবাব
সবার অিধে
চাকরণ।

[২.২.১] অভরীণ
ডােকর ািকং এবং
িসং িবধা
সসারণ।

সমি সংা ৫ ০ ০ ১৫০০ ১৩৫০ ১২০০ ১০৫০ ৯০০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, ন ০২, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] মানব
সেদর দতা
উয়ন।

২০
[৩.১] সমসামিয়ক
িবষেয়র উপর
িশণ।

[৩.১.১] িশণ
আেয়াজন।

সমি সংা ২০ ৪ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ৪

[৪] সবা
বখীকরণ।

১০
[৪.১] ারক ডাক
েকট।

[৪.১.১] ারক ডাক
েকেটর দশ নী ও
িবপনন।

সমি সংা ১০ ০ ০ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, ন ০২, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

 

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

 

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

 

[১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

 

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

 

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, পামাার জনােরল, ব াল সােকল, চাম।, মহাপিরচালক, বাংলােদশ ডাক িবভাগ-এর িনকট অীকার
করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, মহাপিরচালক, বাংলােদশ ডাক িবভাগ িহসােব পামাার জনােরল, ব াল সােকল, চাম।-এর িনকট
অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

পামাার জনােরল
ব াল সােকল, চাম।

তািরখ

মহাপিরচালক
বাংলােদশ ডাক িবভাগ

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আইিপএস ইারাশনাল পাাল সািভ স

২ ইএমএস ইেলকিনক মিন াফার িসেম

৩ ই-কমাস  ইেলকিনক কমাস 

৪ ই-নিথ ইেলকিনক নিথ।

৫ িজইিপ ারােড এেস পা

৬ িডএমএস ডেমিক মইল সফটওয়ার

৭ পস পেয় অব সল
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[১.১] ডাক সবার পিরিধ সাসারণ।

[১.১.১] বা মইেলর াহক িতান সংা ি। মইল শাখা ও সােকলাধীন ইউিনট অিফসসহ। মািসক িববরণী

[১.১.২] রাতন ডাকঘর িনম াণ ও সসারণব ক আিনক িবধা সংেযাজন। ইমারত শাখা ও সােকলাধীন ইউিনট অিফসসহ। কায ােদশ ও কায সাদন প

[১.১.৩] িজইিপ সবা ামীণ ডাকঘর পয  সসারণ। মইল শাখা ও সােকলাধীন ইউিনট অিফসসহ। ইউিনট কম কতার তয়ন প।

[২.১] িডিজটাল সবার সসারণ।

[২.১.১] ই-কমাস  সবা দানকারী পাঅিফেসর সংা ি। মইল শাখা ও সােকলাধীন ইউিনট অিফসসহ। ইউিনট কম কতার তয়ণ

[২.১.২] পস মিশেনর মােম িকং সংা ি। মইল শাখা ও সােকলাধীন ইউিনট অিফসসহ। িডএমিজ সফটওয়ার এর িরেপাট ।

[২.১.৩] আইিপএস.পা- এ শতভাগ ডাটা এি িনিতকরণ। মইল শাখা ও সােকলাধীন ইউিনট অিফসসহ। আইিপএস.পা লাকাল ভাস ন সফটওয়ার এর িরেপাট ।

[২.২] াহকবাব সবার অিধে
চাকরণ।

[২.২.১] অভরীণ ডােকর ািকং এবং িসং িবধা সসারণ। মইল শাখা ও সােকলাধীন ইউিনট অিফসসহ। ডাক অিধদেরর ওেয়বসাইট।

[৩.১] সমসামিয়ক িবষেয়র উপর
িশণ।

[৩.১.১] িশণ আেয়াজন। কম  শাখা সভার নাশ ও হািজরা তািলকা

[৪.১] ারক ডাক েকট। [৪.১.১] ারক ডাক েকেটর দশ নী ও িবপনন। সয় ও িবিবধ শাখা ও চাম িজিপও দশনীর নাশ ও ছিব
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
িডিজটাল সবার সসারণ। ই-কমাস  সবা দানকারী পাঅিফেসর সংা ি। সােকলাধীন ইউিনট অিফস সহ। প যাগােযাগ ও টিলেফািনক যাগােযাগ

িডিজটাল সবার সসারণ। পস মিশেনর মােম িকং সংা ি। সােকলাধীন ইউিনট অিফস সহ। প যাগােযাগ ও টিলেফািনক যাগােযাগ

িডিজটাল সবার সসারণ। আইিপএস.পা- এ শতভাগ ডাটা এি িনিতকরণ। সােকলাধীন ইউিনট অিফস সহ। প যাগােযাগ ও টিলেফািনক যাগােযাগ

ডাক সবার পিরিধ সাসারণ। বা মইেলর াহক িতান সংা ি। সােকলাধীন ইউিনট অিফস সহ। প যাগােযাগ ও টিলেফািনক যাগােযাগ

ডাক সবার পিরিধ সাসারণ। জরাজীণ  ডাকঘর িনম াণ ও সসারণব ক আিনক িবধা সংেযাজন। সােকলাধীন ইউিনট অিফস সহ। প যাগােযাগ ও টিলেফািনক যাগােযাগ

ডাক সবার পিরিধ সাসারণ। িজইিপ সবা ামীণ ডাকঘর পয  সসারণ। সােকলাধীন ইউিনট অিফস সহ। প যাগােযাগ ও টিলেফািনক যাগােযাগ

াহকবাব সবার অিধে চাকরণ। অভরীণ ডােকর ািকং এবং িসং িবধা সসারণ। ডাক অিধদর, ইউিনট অিফস সহ প যাগােযাগ

ারক ডাক েকট। ারক ডাক েকেটর দশ নী ও িবপনন। ডাক অিধদর, ইউিনট অিফস সহ প যাগােযাগ
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


